


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	จิโกกุดานิ	-	เมืองฮาโกดาเตะ	-	ยานโมโตมาจิ	-	โกดังอิฐ
แดงคาเนโมริ	-	กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ	-	ภูเขาฮาโกดาเตะ	-	ออนเซ็น

พักที่
Yunokawa
Kanko
Hotel
Shoen
หรือเทียบ
เทา

3 ยานโมโตมาจิ	-	ตลาดเชาฮาโกดาเตะ	-	ทะเลสาบโทยะ	-	ออนเซ็น
พักที่	Toya
Kohantei
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-
เมืองซัปโปโร	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-
สวนโอโดริ	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่
Vessel	Inn
Sapporo
Nakajima
Park	หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด

พักที่
Vessel	Inn
Sapporo
Nakajima
Park	หรือ
เทียบเทา

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	พ.ย.	60	-	29	พ.ย.	60 ฿43,900 ฿43,900 ฿43,900 ฿10,900



20.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ขาออกชัน้	4	โซน	D	เคานเตอรสายการบินไทย(TG)	มีเจา
หนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสานรและติดแท็คกระเปา
23.45	น.	ออกเดินทางสูสนามบินนิวชิโตะเสะ	ประเทศญีป่ ุนโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG670

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนิวชิโตเสะ	ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2

ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับรับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	จิโกคุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึง

กอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด	อันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป	อิสระใหทานไดเก็บ
บันทึกภาพที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองฮาโกดาเตะ	ซึง่อยูทางดานทิศใตของเกาะฮอกไกโดยที่เจริญรุงเรืองที่สุดจนไดชื่อวา

เป็นประตูสูฮอกไกโด	นอกจากน้ียังเป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมญี่ป ุนและตะวันตกอีกดวย
นําทานเดินทางสู	ยานโมโตมาจิ	(Motomachi)	ใหทานไดเดินเลือกซื้อสินคาที่	Red	Brick	Warehouse

หรือ	โกดังคาเนโมริแมอาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหมที่ถูกสรางขึน้มาทดแทนอาคารหลังเกาที่ถูกไฟไห	มครั้ง
ใหญเผา	ทําลายไปเมื่อปี	1907	แตยังคงเอกลักษณและความโดดเดนของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิมที่ทําให
ความรูสึก	ยังคลายสิ่งปลูกสรางของยุโรปตั้งอยูเรียงรายอยูริมอาว	ปัจจุบันไดดัดแปลงเป็นรานคา	รานเสื้อผา
กิฟ๊ชอป	และรานอาหาร
อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงามหรือเลือกซื้อสินคาของฝากของที่ระลึกและเลือกชิมขนมที่รานดิวตี้ฟรีได

ตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูจุดชมวิวบนภูเขาฮาโก	ดาเตะ	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮา

โกดาเตะในยามคํ่าคืนที่มีแสงไฟเรียงรายเปลงแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซึ่งนับวาเป็นไฮไลทของฮาโก
ดาเตะ	เป็นจุดชมวิวกลางคืนสวยเป็นอันดับ	3	ของโลก	รองจากฮองกงและเมืองเนเปิลส	ประเทศอิตาลี
จากนัน้นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน
สไตลญีป่ ุนที่มีสีและแรธาตุที่แตงตางกันไปในแตละพื้นที่	ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยราง
การเปลือยเปลา	เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและบํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง	เรียบเนียน	และยังมีสวน
ชวยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บป วยตางๆไดอีกดวย
ทีพ่ัก:	Yunokawa	Kanko	Hotel	Shoen	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด	ซึ่งขึน้ชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูป
ทรงดาว	และเป็นเมืองที่เปิดทาเรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติเป็นเมือง
แรก

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ	ตั้งแตสถานีรถราง	Jujigai	ถึง	Suehiro-Cho
บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา	เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึน้สู
ดานบน	จะทําใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือ	ในอดีตแถบน้ีเป็นที่อยูอาศัยของ
พอคาตางชาติที่เขามาทําการคาขายกับญี่ป ุน	จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา	สิ่ง
กอสรางบริเวณน้ีจึงมีทั้งโบสถ	วัด	สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบาน
เรือนที่กอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

เป็นโรงเก็บของ	ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม	หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้ง
ใหญเมื่อปี1907	และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยาง
ยุโรปที่เรียงรายรอบอาว	และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็น
รานคา	รานช็อคโกแล็ต	รานขายของที่ระลึกนารักมากมาย



เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7วันกอนวันเดินทาง
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะสามารถมองกลับลงมายังทาเรือ	และตัวเมืองที่โอบ
ลอมดวยทะเลทั้งสองขางใน	ยามคํ่าคืนน้ัน	นับวาสวยงามแปลกตา	และวากัน
วาเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด	1	ใน	3	ของโลกทีเดียว	จุดชมวิวบนยอดเขา
ฮาโกดาเตะน้ี	ในฤดูหนาวจะ	ขึน้ไปไดแตรถกระเชาเทาน้ัน	ถนนจะปิดเพื่อ
ปองกันอันตรายขณะหิมะตก	สวนในฤดูอื่นอาจเรียกแท็กซี่หรือน่ังรถบัสขึน้ไป
ไดดวย	แตรถกระเชาก็ยังคงเป็นทางเลือกที่เร็วและสะดวกที่สุดอยูดี

สูง	334	เมตร	ตั้งอยูในป าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮา
โกดาเตะ	ในวันที่ทองฟาโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน	สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที่งดงาม	นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน	1	ใน	3	สถานที่ที่ดีที่สุด	รวมกับภู
เขาอินาซะ	ที่นางาซากิ	และภูเขารอคโค	ที่โกเบ	บนยอดเขามีจุดชมวิว(เขาชม
ฟรี)	รานกาแฟ	รานจําหนายของที่ระลึก	และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปิด
ใหบริการ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Yunokawa	Kanko	Hotel	Shoen	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางไปชม	ยานโมโตมาจิ	(Motomachi)	คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ	หรือ	เนินฮาจิมันซา

กะ	(Hachimanzaka	Slope)	ตั้งแตสถานีรถราง	Jujigai	ถึง	Suehiro-Cho	ณ	บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงขึน้ไป
ตามเชิงเขา	เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึน้สูดานบนจะทําใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือในอดีตแถบน้ีเป็นที่อยู
อาศัยของพอคาตางชาติที่เขามาทําการคาขายกับญี่ป ุน	จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา	สิ่งกอสรางบริเวณน้ีจึงมีทั้ง
โบสถ	วัด	สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบานเรือนที่กอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป	จึงทําให
ยานมักมีคูรักมาเดินเลนจูงมือกันตลอด
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดเชาเมืองฮาโกดาเตะ	ตลาดที่ใหญติดหน่ึงในสามของฮอกไดโดที่มีรานคา

จะเปิดขายสินคานานาชนิด	อาทิ	อาหารทะเล,	ผัก,	ผลไมสด	รวมถึงเสื้อผ	า	และขาวของเครื่องใชที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวันของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกวา	360	รานซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินคาใหเลือก
มากมายหลากหลายชนิดแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทาขึน้เหนือสูบริเวณทะเลสาบโทยะ	ใชเวลาการเดินทางประมาณ	3ชม.



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7วันกอนวันเดินทาง

นําทานสูจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ	ที่	Sairo	View	Point	เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะไดสวยที่สุด
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน

สไตลญีป่ ุนที่มีสีและแรธาตุที่แตงตางกันไปในแตละพื้นที่	ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยราง
การเปลือยเปลา	เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและบํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง	เรียบเนียน	และยังมีสวน
ชวยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บป วยตางๆไดอีกดวย
ทีพ่ัก:	Toya	Kohantei	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ	ตั้งแตสถานีรถราง	Jujigai	ถึง	Suehiro-Cho
บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา	เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึน้สู
ดานบน	จะทําใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือ	ในอดีตแถบน้ีเป็นที่อยูอาศัยของ
พอคาตางชาติที่เขามาทําการคาขายกับญี่ป ุน	จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา	สิ่ง
กอสรางบริเวณน้ีจึงมีทั้งโบสถ	วัด	สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบาน
เรือนที่กอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

พบกับเหลาพอคาแมคาที่คัดสรรผัก	ผลไม	และอาหารสดๆ	สงตรงมาจาก
ฟารมของตัวเองเอง	มาใหเราเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน	ในราคาซื้องายขาย
คลองแบบชาวบาน	รอตอนรับพวกเราอยางอารมณดี	ตามสไตลของชาวฮาโก
ดาเตะ	ที่เป็นคนเรียบงาย	นารัก	และอัธยาศัยดี	ใครที่พอพูดภาษาญี่ป ุนได	ก็
ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ	นอกจากน้ียังมีสวนจัดงานอีเวนท	และ	Food
court	ที่มีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร
เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ	ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัว
ในชวงฤดูหนาว	ในหนารอนอากาศก็เย็นสบาย	เหมาะสําหรับเดินเลน	ป่ัน
จักรยาน	หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม	กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรง
กลาง	คือ	เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว)	และใน
ชวงไฮทซีซั่น	ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม	จะมีการจุดพลุใน
เวลา	20:45	ของทุกๆคืน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Toya	Kohantei	Hotel	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง

20	เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทางดวยบรรยากาศโดย
รอบรวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญ	ไดถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอตารุไ	ด
รับอิทธิพลมาจาก	การทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นําทานเที่ยวชม	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวยความเป็น

เอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ป ุนแบบดั้งเดิม	คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียง
สินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง	เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทา
ที่ใหญและขนสงเขาโกดัง	ไดงายขึน้	ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี	จึงถูกดัดแปลงเป็นรานอาหารสไตลตางๆ
และพิพิธภัณฑ
นําทานเที่ยวชม	ชมเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของแกวหลาก

สีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม
และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทํา	เครื่องแกวตางๆ
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี	ที่แสนออน

หวาน	ชวนใหนาหลงใหลดวยกลองดนตรี	(MUSIC	BOX)	อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอน
คลายอยางดีเยี่ยม	ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ	เต็มไปหมดมากกวา	3,000	แบบ
รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํา	กลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย	
ทานสามารถเลือกกลองใส	ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน	มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ป ุน

และเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ	ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรี
นารักมากมาย	ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูซัปโปโร	ระหวางทางนําทานไปชม	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	แหลงผลิตช็อคโกแลตที่

มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึน้ในสไตลยุโรป	แวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ใหทานไดเลือก
ซื้อช็อคโกแลตเป็นของฝากและถายรูปโดยรอบตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา	หรือ	อะคะเร็งงะ	(Akarenga)	ในภาษาญี่ป ุนแปลวา	อิฐสีแดง

เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.2416	เป็นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา	โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาล
แหงรัฐแมสซาซูเซตส	สหรัฐอเมริกา	โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา	2.5	ลานกอน	ตึกแดงหลังน้ีใชเป็นที่ทําการ
รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตปี	พ.ศ.2429
นําทานเดินทางสู	สวนโอโดริ	เป็นสวนที่ไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ	สามารถดูด

นักทองเที่ยวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมาก	มาย	มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ําแข็งที่สามารถดึงดูดนักทอง
เที่ยวจากญี่ป ุนและทั่วโลกไดมากกวา	2	ลานคน
ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยูในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร

เมืองใหญที่สุดของจังหวัดฮกไกโด	ทางตอน	เหนือของประเทศญี่ป ุน	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รูจัก
ในฐานะสัญลักษณของเมือง	และเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยว	ทั้งในและตางประเทศแทบทุกคน	ซึ่งนาฬิกาบน
หอยังคงเดินอยางเที่ยงตรง	และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	เมนูบุฟเฟ ตขาปูยักษ	3	ชนิด+BBQ	พรอมเครื่อง

ดื่มซอฟดริ้ง	เบียร	ไวน	แบบไมอัน้
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก
ทีพ่ัก:	Vessel	Inn	Sapporo	Nakajima	Park	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

โรงงานสุดนารัก	ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ	มาที่น่ีคุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม	โดยมีเสนทางการเดินชม	ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ	ก็จะใหทั้งความ
รู	และความเพลิดเพลินไปดวย	นอกจากน้ียังมีคาเฟ 	รานขายของฝาก	และสวน
สวยๆ	ใหน่ังเลนดวย



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ	3	ชนิด+BBQ	พรอมเครื่องดื่มซอฟดริ้ง
เบียร	ไวน	แบบไมอั้น

	พักที่	Vessel	Inn	Sapporo	Nakajima	Park	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได

หมายเหตุ:	มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวันแรก
ของการเดินทาง	เน่ืองจากรถมีที่น่ังจํากัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไกอิจิบะเป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร	เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวย

ของฝากของดีของซัป	โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด	ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ	ที่
ราน	ราคาไมแพง	ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่น่ี
อิสระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัยใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ
ไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมและหรือ	JR	ทาวนเวอร	อิสระใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทอง



อิสระฟรีเดยทองเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของ

การเดินทาง	เน่ืองจากรถมีทีน่ัง่กัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
จุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	อาคารเจอารทาวเวอร	ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-1000	เยน

วิธีไป	มิตซุยเอาทเล็ท	Mitsui	Outlet
-	จากสถานี	Sapporo	Municipal	Subway	Toho	Line	Fukuzumi	Station	ประมาณ	19	นาทีโดยรถประจําทาง	ลง
ที่ปาย	“Inter-Village	Omagari”
-	จากสถานี	Sapporo	Municipal	Subway	Tozai	Line	Oyachi	Station	ประมาณ	25	นาทีโดยรถประจําทาง	ลงที่
ปาย	“Mitsui	Outlet	Park	Entrance”
-	(เสารอาทิตยและวันหยุด)	จากบริเวณ	Tokyu-Ura	Boarding	Area	หนาสถานี	Sapporo	Station	ประมาณ	40
โดยรถประจําทางโดยตรง	ลงที่ปาย	“Mitsui	Outlet	Park	Entrance”	

ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7วันกอนวันเดินทาง

เที่ยวอื่น	ๆ	ตามอัธยาศัยอาทิเชน
อาคารเจอารทาวเวอร(JR	TOWER)	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร	เป็นทั้ง

หางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขาย
ยาและเครื่องสําอาง	อาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(ไมรวมตัว๋ขึ้นจุดชมวิวราคา
ประมาณ	700-1000	เยน)
ยานซูซูกิโนะ	ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ	สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ	เมืองซัปโปโร	โดยอยูถัดลง	มาทางใตของ

สวนสาธารณะโอโดริประมาณ	500	เมตร	ซึ่งถือเป็นยานที่คึกคักและมี	ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะใน
ยามคํ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามปายไฟโฆษณาสีสัน	ตางๆ	บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงน้ี	นอกจากน้ันยังเป็นแหลง
ชอปป้ิง	รานอาหาร	ภัตตาคาร	สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ	ทั้งไนทคลับ	บาร	คาราโอเกะ	สถานอาบอบ
นวด	มากกวา	4,000	ราน	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตาม
อัธยาศัย
มิตซุยเอาทเล็ท	Mitsui	Outlet	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก	และแบรนด

ญี่ป ุน	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY,	DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	เลือก
ซื้อกระเปาไฮไซ	BALLY,	PRADA,	GUCCI,	DIESEL,	TUMI,	GAP,	ARMANY	ฯลฯ	อาหารเทีย่งและเย็นอิสระ
ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
ทีพ่ัก:	Vessel	Inn	Sapporo	Nakajima	Park	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอป
ป้ิงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน	จากมุมสูง	ที่อาคาร	JR	TOWERเจอาร
ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น
ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความสูง	160	เมตร	จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่
ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไม
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	พักที่	Vessel	Inn	Sapporo	Nakajima	Park	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ	เพื่อเดินทางกลับ
10.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG671
15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด	
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง
25ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง	รวม

จํานวน3ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเทีย่วญีป่ ุน	ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ุน	สามารถใหบริการวันละ10-
12ชัว่โมง	อาทิเชน	เริม่งานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันนัน้	มิอาจเพิม่เวลาได	โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเป็น
หลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทองเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
19.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	25	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

-	หรือสงจอยทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10	วัน



-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	คาทัวรสวนทีเ่หลือชําระ	25	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	***ตัว๋กรุปคลาสประหยัดไมสามารถอัพเกรดทีน่ัง่ชัน้ธุรกิจ
ได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	และ	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	3,500	เยน	ตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
**หมายเหตุ**	เน่ืองดวย	บริษทัการบินไทยจํากัด	มหาชน	THAI	AIRWAYS	(TG)	ไดมีการเรียกเก็บคา

ธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิม่เติม(Fuel	Surcharge)	สําหรับเสนทาง	BKK	–	CTS	เป็นจํานวนเงิน	800	บาท	มีผล
บังคับใชตัง้แตวันอังคารที	่19	กันยายน	2560	(สผลใหทางบรษทัมีความจําเป็นทีจ่ะตองเก็บคา
ธรรมเนียม	เพิม่เติม	800	บาท	จากคาทัวรปกติ	ซึง่คาใชจายเป็นไปตามทีส่ายการบินกําหนด

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไม	เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



อัตราคาบริการขางตนคํานวณ	จากอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่	ประมาณ	100	เยน	เทากับ	32.50	บาท	กรณี
อัตราแลกเปลีย่นปรับสูงขึ้น	บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้น
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน

เดินทางไป-กลับ)
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ
การออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
กรณีทานมีเลขบัตรสมาชิก	Royal	Orchid	Plus	รบกวนแจงพรอมสงสําเนาพาสปอรต	สะสมไมลได50%	

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	จองเผื่อเวลาอยางนอย3-4ชั่วโมงกอนเดินทาง
ไมมีราคาเด็ก

Infant	ไมเกิน	2	ขวบ	9,000	บาท
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย

การบิน,การจราจรและวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	เน่ืองจากชวงเวลาการเดินทางเป็น
ชวง	High	Season	ของ	Hokkaido	บริษทัฯขอสงวนสิมธิในการสลับปรับเปลี่ยนโรงแรมตามโรงแรมและเมืองที่จองได
ซึ่งโรงแรมทั้งหมด	confirm	แลว	และรวมถึงสถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการอาจจสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะ
สม	โดยทานยังจะไดทองเที่ยวตามโปรแกรมทั้งหมด
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทา
**หมายเหตุ**	เน่ืองดวย	บริษทัการบินไทยจํากัด	มหาชน	THAI	AIRWAYS	(TG)	ไดมีการเรียกเก็บคา

ธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิม่เติม(Fuel	Surcharge)	สําหรับเสนทาง	BKK	–	CTS	เป็นจํานวนเงิน	800	บาท	มีผล
บังคับใชตัง้แตวันอังคารที	่19	กันยายน	2560	(สผลใหทางบรษทัมีความจําเป็นทีจ่ะตองเก็บคา
ธรรมเนียม	เพิม่เติม	800	บาท	จากคาทัวรปกติ	ซึง่คาใชจายเป็นไปตามทีส่ายการบินกําหนด

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


